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ٓٓ-ّٔ  إسهامات اؽبند ُب اؼبدائح النبوية العربية  

 :إسهامات الهند في المدائح النبوية العربية
تطوير المدائح النبوية  في الشيخ مادح الرسول صدقة اهلل القاهرة دور 

 العربية
INDIAN ARABIC CONTRIBUTIONS TO PROPHET’S 

PANEGYRIC LITERATURE: 

ROLE OF SHAIK SADAQATULLAH APPA IN THE 
DEVELOPMENT OF     PROPHET’S PANEGYRIC 

LITERATURE 
 الدكتور.ك.م.ع.أحمد زبير -

ABSTRACT: 

The Tamil Muslims occupied a respectable place, since the time 
immemorial as for the contribution of Indian Arabic literature is 

concerned. They are all aware that the Tamil Muslims were not the first to 
have contact with Arab Traders even centuries before Islam, but their 
acceptance of Islam was prevalent before the Islam of other communities 
in the country. This humble research has made a serious attempt to 
analyze the prophet’s panegyric poems of the poet Shaik Sadaqathullah 
Appa who uplifted the Indian Arabic Poetry. This research also aims to 
shed light on the status of the poet Shaik Sadaqathullah Appa and his 
contribution in the development of Arabic studies in the state of Tamil 
Nadu. And researcher has made strenuous efforts in order to register the 
contributions of a non-Arabic poet in Arabic language. And he is a 
prominent personality of the state of Tamil Nadu, who has made intensive 
services for Islamic and Arabic literature. He is the author of many 
valuable works. And he is the first person of the state of Tamil Nadu to 

compose Arabic poems. He is one among the brilliant poets who have 
made the whole world into the folds of Islamic literature. His poetic 

tendency has helped to define Islam, defended the essence of Islam and 
advocated Islamic teachings in order to disseminate Islam. 

                                                 
 ،ئي ، اؽبند.الكلية اعبديدة ، شػنا أستاذ مساعد ، قسم اللغة العربية كآدابػها 
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لوترية، كالية تامل نادك، اؼبديح النبوم، األدب العريب صدقة اهلل أبا، القصيدة ا الكلمات المفتاحية:
 اؽبندم.

 ملخص البحث
ـ حيتلوف مكانن  ا ُب مسامهتهم لألدب العريب اؽبندم كمن اؼبعركؼ ا ؿبًتمن إف اؼبسلمُت التامليُت منذ القد

ـ بقركف فحسب  للجميع أف األىل التاميلي مل يكونوا أكؿ من تعلق هبم العرب بتجارًب حىت قبل اإلسال
البحث اؼبتواضع ؿباكلة جادة لتحليل  بل أف إسالمهم سبق إسالـ أية طائفة أخرل ُب البالد. ىذا

 قصائد اؼبدائح النبوية للشاعر صدقة اهلل أبا القاىرم الشافعي اؽبندم اليت يواجهها الشعر العريب اؽبندم.
 أبا كمساىتو ُب تووير ا إىل إلقاء الضوء على مكانة الشاعر صدقة اهللىذا البحث يهدؼ أيضن 

ا مضنية ُب سبيل التعرؼ على إسهامات ُب كالية تامل نادك. كقد بذؿ الباحث جهودن  العربية الدراسات
ا مكثفة شاعر العجم بلساف العرب. كىو الشخصية البارزة من أعالـ كالية تامل نادك الذم بذؿ جهودن 

كىو أٌكؿ من  ؤلفات الكثػَتة النافعة القيمة.ىو صاحب اؼب ألجل خدمة الدين كاألدب كاللغة العربية.
الذين جعلوا  ذافذُب كالية تامل نادك. فالشاعر صدقة اهلل أبا من الشعراء األ نظم قصائد اللغة العربية

ككاف شعرىم يعكسن ىذا االذباه كغَتهتم اإلسالمية ذبعلوف يذٌبوف  العامل كلو بينهم األدبية اإلسالمية.
 .رىم. كينشركف هبا تعاليم اإلسالـ كيفشوف هبا السالـعن بيضة اإلسالـ بشع

أدباء ُب اللغة العربية. كؽبم مؤلفات ُب ؾباالت ـبتلفة ُب  ةزمنكجد تاريخ اؽبند ُب كل زمن من األ
األدب العريب. كمن ىؤالء األدباء من يندر نظَتىم ُب الذكاء كُب قوة التعبَت كحسن البالغة كالفصاحة. 

اإلسالمي كأدباء اللغة العربية كشعرائها البارعُت كمشائخ اإلسالـ جهودىم العظيمة  كبذؿ علماء الدين
 لنشر اللغة العربية كيبقى ذكرىم حىت اليوـ خبدماهتم للدين كاللغة العربية كاألدب كغَتىا. 

كتوور كفن من الفنوف األدبية كغرض من األغراض الشعرية ُب عصر الرسوؿ  اؼبديح النبومنشأ فن 
اهلل عليو كسلم، كازدىر ىذا الفن على مر الدىور ككر األزماف كتسابق فيو األدباء كالشعراء من  صلى

متنوعة  العرب كالعجم، ككل من أديل دلوه أخذ نصيبو حسب اؼبؤىالت اللغوية كاألدبية كسلك مسالك
ـ كعواطف  التكرًن كالتعظيم ُب التعبَت عما جييش ُب التعبَت عما جييش ُب صدره من مشاعر اغبب كاؽبيا

  ذباه الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم.

 المدائح النبوية في الهند:
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إف تاريخ الشعر العريب ُب شبو القارة اؽبندية يرجع اىل القرف األكؿ من اؽبجرة النبوية حسب بياف 
ىػ كالشيخ ىاركف بن موسى اؼبلتاين ىو أكؿ شاعر ىندم تويل قرض ِٓٓاعباحظ اؼبتوُب ُب عاـ 

أما اؼبدائح النبوية باللغة  ُيات باللغة العربية كلعلو توُب ُب النصب األكؿ من القرف الثاين للهجرةاألب
العربية ُب اؽبند، فيبتدئ تارخيها من القرف الثامن للهجرة النوبية كيعترب الشيخ القاضي عبد اؼبقتدر 

النبوية، كاستمرت ىذه  ق( الشاعر اؽبندم األكؿ للمدائحُٕٗ – َّٕالشرحيي الكندم كالدىلوم )
السلسلة اؼبباركة منذ ذلك الوقت حىت ىذا اغبُت كال تزاؿ تساىم القرائح اؽبندية ُب ىذا اجملاؿ ليكوف 

 ىذا اؼبديح ذخرنا ؽبم ُب اآلخرة يوـ ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليم.

ية مل يهتموا بقرض األبيات كمل يعتنوا بو  كمن اؼبعلوـ أف معظم العلماء كاألداء ُب شبو القارة اؽبند
كعنايتهم بالعلوـ الدينية كلو ناؿ ىذا الفن اىتمامهم كشغفهم كالفنوف األخرل لكانت ؼبدائحهم 
شامت اصة كمكانة موموقة ُب األداب العربية كشعراء البالد العربية، كبالرغم من ذلك نالحظ أف 

لدل األدباء كالشعراء اؽبنود، كاؼبدائح النبوية اليت جرت على اؼبديح النبوم كاف مضوعنا مفضالن كحبيبنا 
ألسنة ىؤالء الشعراء قد صدرت عن طبعهم الصادؽ كحبهم العميق للرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 ؾبردة عن اؼبوتامع الدنيوية كاؼبنافع اؼبادية.

بالتحيات إىل أشرؼ  إف الشاعر اؼبسلم يرل من حسن حظو كسعادتو بل يرل من كاجبو أف يتقدـ
األنبياء كخاًب النبيُت سيدنا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كيقدـ إليو ىدية اإلجالؿ كالتكرًن كربفة اغبب 
كالتعظيم، فمغلوبنا هبذ الشعور ساىم معظم شعراء العربية اؽبنود ُب ؾباؿ اؼبديح النبوم كلو كانت 

قالوا كأكثركا ُب ىذا الفن كأجادكه فعددىم قليل، مسامهتهم بقصيدة أك قصيدتُت إال أف الشعراء الذين 
ىػ/ ُُُٓ -َُِْكمن ىؤالء الشعراء النوابغ القالئل الشيخ مادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا القاىرم )

 – ُٕٕٕىػ / ُِِٕىػ/ ُُُٗكالشيخ عبد القادر تكية صاحب الكبَت ) ـ(ُِْٕ -ُّّٔ
( فيض ـُِٖٓ – ُٖٕٕىػ / ُِٕٔ – ُُِٗ( كالشيخ عبد القادر صاحب الصغَت )ـُٖٔٓ

ـ( كأما اآلخركف من اؼبكثرين فهم الشيخ غالـ علي آزاد ُٕٖٖت  –ـ ُُٕٔاغبسن السهار نفورم )
ـ( كالشيخ باقر بن مرتضى الشافعي ََُِت –ق ُُُٔأمي البلغرامي اؼبعركؼ حبساف اؽبند )ك

ق اػبَت آبادم ( كالشيخ العالمة فضل حَُِِت – ُُٖٓاؼبدراسي اؼبعركؼ بباقر آغاه )ك
 ق( كغَتىم من أصحاب اؼبدائح.ُِٖٕت –ق ُُِِ)ك

كالية تامل نادك ىي إحدل الواليات الشهَتة التارخيية الواقعة ُب جنوب اؽبند. تقع كالية تامل نادك ُب 
ا كالية كَتال ا خليج البنغاؿ كغربن كيلو مًت مربع كحيدىا شرقن   َُّّّٖأقصى جنوب اؽبند كمساحتها 
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ا بالد سيالف كاحمليط اؽبندم. ال خيفى على من لو إؼباـ يتا آندىرا براديش ككرناتكا كجنوبن كال كمشاالن 
ككانت العالقة األخوية كالصلة  بعناية كالية تامل نادك كاىتمامها ُب الدراسػات العربيػة كاإلسالميػة.

اعتربت اللغة  يو السالـ.ا حىت قبل اؼبسيح علالودية بُت العرب كأىل تامل نادك كثيقة منذ زمن بعيد جدن 
ـ لغة ذبارية بُت الشعبُت كنالت قبوالن  ء  ا. حسنن العربية قبل قدكـ اإلسال قاـ عدد كبَت من األدباء كالشعرا

كيقرضوف األشعار كأربفوا اجملتمع التاميلي. كبعد ظهور الدين  بتأليف الكبت القيمة كالقصائد اؼبشهورة.
صلة قوية بالعرب كلغتهم. لقد اىتم مسلموا كالية تامل نادك  اإلسالمي أصبحت كالية تامل نادك ذات

قببت كالية تامل نادك مئات من أنتيجة ؽبذا اإلىتماـ  بتعلم اللغة العربية أنفسهم كبتعليمها ألبنائهم.
ثركة  األدباء البارعُت كالشعراء البارزين كتركوا أثارا كربل من مؤلفاهتم الرائعة ُب اللغة العربية. أف مؤلفاهتم

ـ بالفضل. كال شك فإف ىذه اؼبؤلفات تدؿ على اىتماـ  علمية ذات قيمة عظيمة شهد ؽبا العلماء الكرا
 مسلمي كالية تامل نادك باللغة العربية كاعتنائهم هبا.

ا من ا كبَتن فبعد الدراسات اؼبوشعة قبد عددن  .أقببت كالية تامل نادك رجاالت نادرة كشخصيات فذة
كالعلماء كالعباقرة كالكتاب كاؼبؤلفُت كاحملددثُت كالفقهاء كالدارسُت كالباحثُت كاحملققُت األدباء كالشعراء 

كاؼبثقفُت كاؼبصلحُت كاؼبفكرين كاؼببلغُت كالصحفيُت الذين قدموا مسامهات ملموسة ال يستهاف بقيمتها 
 بالشكر ػبدماهتم اػبالدة ُب إثراء الدراسات اإلسالمية. كالعامل اإلسالمي مدين ؽبؤالء األبواؿ التامليُت

فمن ىؤالء أعالـ اللغة العربية كالعلوـ اإلسالمية ُب  .كمآثرىم الرائعة كاعًتؼ بفضلهم حىت العرب
 كلد ُب ىذه الوالية. مكاليتنا الشيخ اؼبصلح مادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا الذ

لعربية كما ساىم علماء العرب لقد ساىم علماء أسرة الشيخ صدقة اهلل أبا ألجل الدين كاألدب كاللغة ا
ُب ارتقاءىا ُب أكباء العامل. ككاف يعترب العلماء من ىذه األسرة أف اإلسالـ كاللغة العربية كالعينُت 
لإلنساف. كقدـ ىؤالء العلماء الكراـ خدماهتم اعبليلة كالعظيمة لنشر اللغة العربية كاإلسالـ بتأليف 

يت تتعلق بو دبختلف فركع األدب العريب كعلوـ الدين اإلسالمي اؼبؤلفات كالقصائد كاؼبراثي كالكتب ال
 كغَتىا.  

 :مكانة المدائح النبوية في والية تامل نادو
اؼبدائح النبوية من فنوف الشعر فهي لوف من التعبَت عن العواطف الدينية من األدب الرفيع. ألهنا ال 

كما  ح النبوية قرضت بعد كفاة الرسوؿ.كأكثر اؼبدائ تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدؽ كاإلخالص.
ا.كأهنم غبووا أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كلكنو ُب الرسوؿ يسمى مدحن  يقاؿ بعد الوفاة يسمى رثاء.

على حُت ال يراد باؼبدائح النبوية إال تقرب  كأهنم خياطبونو كما خياطبوف األحياء. كسلم موصوؿ اغبياة.
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عل مشائل الرسوؿ. إف مدحو للرسوؿ مل يكن إال ؿباكلة كسائر  إىل اهلل بنشر ؿباسن الدين كالثناء
ا لعاطفة دينية قوية حىت تلحق باؼبدائح ؿباكالت الشعراء الذين يتكسبوف باؼبديح. كليست قصيدتو أثرن 

 كالسنة النبوية. استوحى اؼبديح النبوم مادتو األصلية اإلبداعية كرؤيتو اإلسالمية من القرآف الكرًن أكالن 
ا كىناؾ مصادر ثانوية للمدائح النبوية كىي كتب التفسَت اليت بنيت حياة الرسوؿ بيػانن  ا.وية ثانين النب

 ا.كاضحن 

إف اؼبديح النبوم صلى اهلل عليو كسلم ال زاؿ كاليزاؿ من أبرز أغراض الشعر العريب ُب كالية تامل نادك 
كالية تامل نادك كما ساىم الشعراء  منذ نشأتو إىل يومنا ىذا. لقد ساىم شعراء اؼبدائح النبوية من

العرب ُب اؼبدائح النبوية مثل حساف بن ثابت ككعب بن زىَت كاإلماـ البوصَتم كاإلماـ أبو بكر بن 
ؿبمد البغدادم رضبهم اهلل ُب تركجيها ُب أكباء العامل. كمنهم الشيخ مادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا كالشيخ 

ا. ؿبي الدين. كمعظم ىذه اؼبؤلفات مثل مؤلفات العرب أسلوبن  تكية صاحب كموالنا باقر آغا كالشيخ
 ازدادت شعراء اؼبدائح النبوية من ىذه الوالية العظيمة اليت تتواصل حىت يومنا ىذا.  ك كاستمرت 

الشعر العريب ُب تامل نادك األحكاـ الدينية الشرعية كاألمور الالزمة فبكن أف يكوف أكؿ ما بدأكا 
 اؼبقوعات الصغَتة ٍب فنظموا أكالن  .سلم اليومية كما كاف شأف الشعر عند العربحفظها ُب حياة اؼب

األبيات ٍب القصائد اليت تتعلق اغباجة الدينية أك غَتىا من اؼبسائل الشرعية أك الفقهية. كرغم أف أكثر 
كىو سبب  ىا مل يبق ُب الوجود ُب ذكر األجياؿ كمٌر الدىور لعدـ قيدىا بالكتابة كاغبفظ ُب القلب.

كإمنا يعترب رائد الشعر العريب ُب تامل نادك الشيخ صدقة اهلل القاىرم. إنو قاـ  لصياغة أكثر الشعر.
بإجياد أسلوب جديد غريب عند العرب كىو زبميس قصائد القدماء اؼبشهورين حبيث قاـ صدقة اهلل 

 2 القاىرم بتخمييس قصائد عديدة

 النيب صلى اهلل عليو كسلم كيقوؿ ُب قصيدتو: اهلل أبا يكٌرس نفسو ُب مدح ةالشيخ صدق

ٌمدو   ييًضيئي صبيعى الٌدٍىر غػَت ؿبيىٌمػدو  o جىػوىاًىر نىظىمي ُب مىًديًح ؿبي

 ًجنػافي  نىًعيػمو أٍجري ماًدًح أىضٍبىد o فمػاًدٍحوي إف تػىٍلقىوي النَّار تىػٍخمىدً 
 ك ميصػغ ك كٌل باغبػًسػاًف ييػزٌكجي    

دقة اهلل أبا بنظمو أكثر من نثره ألف قصائده كلها طبعت منذ البداية. ككاف الناس إمنا اشتهر الشيخ ص
بتلك اؼبنوقة يقرءكهنا كيستجدكهنا كديدحوف الشاعر عليها ألهنا شهادة لذركة علمو كمهارتو ككماؿ 

 إتقانو ُب نظم الشعر.
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ذكائو لغَته من أفراد قومو كُب تلك العصور كاف الشعر ىو الوسيلة الوحيدة لإلنساف ألف يثيت علمو ك 
كلعل ىذا ىو السبب ُب اعتبار الناس الشاعر ُب أم بلد أك فئة أك لغة أعلمهم كأذكاىم.كأف العلماء 

 6اؼبسلمُت القادرين على قرض الشعر كالناظرين إىل اآليات القرآنية مثل "الشعراء يتبعهم الغاككف..."
نظم أشعارىم كما شاءكا. ٍب إهنم رأكا النيب صلى اهلل كجدكا أف إسالمهم إف مل حيرمهم مل يشجعهم ُب 

عليو كسلم جييز كعب بن زىَت ُب مدحو لو قائالن "إف من الشعر غبكمة كإف من البياف لسحرنا" فأجازكا 
ألنفسهم أف يستغلوا ما لديهم من قدرات أدبية كنظموا أشعارىم ككجهوىا كبو مدح النيب صلى اهلل 

ياف كمدح من كاف ؿببوبنا كمفضالن ؽبم ُب أقل األحياف. فإذا أخذنا ُب اعتبارنا عليو كسلم ُب أكثر األح
الشعراء اؽبنود ُب العربية من الشماؿ إىل اعبنوب كمن الشرؽ إىل الغرب قبد موضوعاهتم اؼبفضلة اؼبختارة 

ة بقصائد ُب أشعارىم "ىي اغبمد كاؼبدح" كُب مقدمتو كانت القصائد اؼبقركضة ُب اؼبدح النبوم متبوع
 . 0الًتحيب كالتهنئة كالرثاء كالوعظ كاغبماسة

 :: تشطير وتخميس وتسبيعأنواع القصائد
أدباء تامل نادك اعتادكا على إضافة أبيات من الشعر للقصائد اؼبشهورة. كىي عبارة عن إضافة 

 مصراعُت أك ثالثة أك طبسة مصاريع. كىذه ىي األنواع الثالثة:

 تشطير (1)
كىذا بيت  ًتمُّ إضافة مصراعُت للبيت األصلي من القصيدة كذلك يتضح من اؼبثاؿ التايل.ُب ىذا النوع يى 

 ـ (  ََُْىػ/  َّٖمن قصيدة الشيخ عبد الرضبن الربعي )تؤُب 
 من الذ باؼبلك اعبليل كفاه "  o  " ليٍذ بإاللو ك ال تلذ بسواه

مل تشوَت ؽبذا البيت ع ـ(َُٖٓ – ُٖٕٕق/ ُِٕٔ – ُُِٗ)الشيخ عبد القادر تكية صاحب 
 على النحو التايل:

 إف كنت عارؼ الوجوج  كما ىو  o  " لػيٍذ بإاللو كال تػلذ بسواه

 من الذ باؼبلك الػجػليػل كفاه  o ال ال زبف من دكنوي  ال ترٍجو

 تخميس (2)
ُب ىذا النوع يضاؼ ثالثة مصاريع للبيت األصلي من القصيدة. كذلك يتضح من اؼبثاؿ التايل. من 

 ـ( يقوؿ: ْْٔىػ /  ِْيدة "بانت سعاد" لكعب بن زىَت )تؤُب قص
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 متػٌيػم إثػرىا مل ييفػٍدى مكبوؿ  oبانت سعاد فقليب اليوـ متبوؿ
 استخدـ الشيخ مادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا التخميس ؽبذا البيت كما يلي:

  على حبِّ من يػهواه ؿببػوؿ o  حاف السعادة ك اإلقباؿ مقبوؿ قليب

 بانت سعاد فقليب اليوـ مبػتوؿ o   ىواه حًبػبًل الفوز ؿببوؿبػينػا 

 متٌيػىم إثػرىا مل ييػٍفًد مٍكبيوؿه        

 تسبيـع (3)
ييٍضح عدد اؼبصاريع سبع. يقوؿ  يضاؼ طبسة مصاريع للبيت األصلي من القصيدة ُب ىذا النوع. فػى

 ة الربدة" ـ( ُب "قصيد ُِٔٗ – ُُُِىػ /  ٔٗٔ – َٕٔالشاعر اإلماـ البوصَتم )

 إال استلمتي النِّدل من خَت مستلم o كال التمستي ًغٌتى الٌداريًن من يده
 طبسة مصاريع كما يلي: ىػ(ُُِّ – ُِِّ)كيضف السيد ؿبمد اإلماـ العركس

 لًػبػاب سػاداتو ُب نيل مقصده  o اهلل يػهدم فػؤادم ُب تػرٌدده

 ن حسن مشهدهىو الذم مهجيت م  o حىت يرل اؼبصوفى ُب يوـ موعده

 كال التمست غػٌت الدارين من يدهً   o ال يشتفى داءىػا إال بػمػورده

ل من خَت ميستلم         إال استملت الندى

 :هـ(1115-1442الشيخ مادح الرسول صدقـة اهلل أبـا القاهري الشافعي )
لربتغاليُت كاف الشيخ مادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا إماـ الفكر ُب عصر اكبواط اؼبسلمُت بسبب ا

كالفرقبيُت الذين دخلوا كاستقركا ُب أراضي تامل نادك من بداية القرف السادس عشر إىل هناية القرف 
ا ا كمصلحن ا صوفين ا كعاؼبن ا كؾبددن ا كداعين ا إسالمين الثامن عشر اؼبيالدم.كاف الشيخ مادح الرسوؿ مفكرن 

أبا عارفا بتحديات العصر حينما مشر عن  لضد الربتغاليُت كحركاهتم العصيبة. ككاف اإلماـ صدقة اهلل
ـ هبذه اؼبهمة العظيمة من تدكين الفتاكل اؽبندية على أساس اؼبصاحل اؼبرعية لألحكاـ.  ساعد اعبد للقيا
كقد بذؿ الشيخ صدقة اهلل أبا جهوده لتنمية عقوؿ اؼبسلمُت بإظهار أحكاـ الشريعة. فتهيأ لدعوة الناس 

ا. كؼبا هتيأ ا عظيمن الشريعة للناس. كجهز قلمو ؽبذا. فظفر بو كفاز فوزن إىل اإلسالـ مع بيانو أحكاـ 
 الشيخ صدقة اهلل أبا أفاض اهلل عليو التوفيق من فيوضاتو. 



 

 

06 

 ء(1026 يوليو -يناير) يبللدا
 

ٓٓ-ّٔ  إسهامات اؽبند ُب اؼبدائح النبوية العربية  

. كىو ثالث أبناء كالده الشيخ سليماف كيل. ٓىػ ُب قاىرفونَُِْكلد الشيخ صدقة اهلل أبا ُب عاـ 
نادك خبدماهتم الدينية كالعلمية كالثقافية ُب اؽبند اعبنوبية قاـ أبناء أسرة الشيخ سليماف ُب كالية تامل 

منذ بداية القرف السادس عشر اؼبيالدم. كىو من ساللة أمَت اؼبؤمنُت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو.  
كاف أجداد الشيخ صدقة اهلل أبا من تلك اعبماعة الذين ىاجركا إىل اؽبند من مصر ُب القرف الثالث 

ا ُب نشر الدعوة اإلسالمية كتركيج اللغة العربية ُب اء الكبار من ىذه األسرة سامهوا كثَتن اؽبجرم. العلم
 ربوع كالية تامل نادك.

لقد درس الشيخ صدقة اهلل علومو األساسية اإلسالمية عند كالده الشيخ سليماف كىو يقوؿ ُب  
 "القصيدة الوترية":  قصيدتو

 أليمي إخوٌب أشفع فهم  اٌسىلو ك  o  سليماف أصلي مرشدم ك معلِّمػي

كاختار الوالد بعد ذلك لًتبيتو عباقرة العلماء من مثل الشيخ عبد القادر شينيٌت ليب عامل. الذم حبب 
إليو العلم كزين ُب قلبو التفاين ألجلو. كاغًتؼ من صحبتو كمن ذبربتو الكثَت من العلوـ الدينية كإتقاف 

 اللغة العربية، كيقوؿ ثناء عليو: 

 جواد سخي أفقو القوـ أعمال  o كاف يل ُب الفقو شيخ معظػم  كقد

 مة كفميصا باإلجػازة مكمال         o   -كعلمٍت فقها كألبسنػي عمػػػػػػػػا

ا كمنذ طفولتو ظهرت فيو ا كمرشدن ا ىادين كؼبا بلغ السابعة من عمره حفظ القرآف الكرًن الذم جعلو إمامن 
الشيخ األماكن اؼبختلفة ُب اؽبند كخارجها كذىب إىل دىلي كاستفاد  آثار الذكاء كالصفاء كالنبل. ذبوؿ

من علمائها. كقد ظبع عنو كعن فضلو السلواف أكرنك زيب كأراد أف جيعلو قاضي القضاة للهند 
اعبنوبية. فعرض عليو ذلك كلكنو رفض. كدلو على ابنو الشيخ ؿبمد ليب فوافق عليو السلواف كعينو ُب 

لسلواف أكرنك زيب لقب "ملك الشعراء" ؼبادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا كجعلو من ذلك اؼبنصب. منح ا
ـ السلواف للشيخ صدقة اهلل أبا أف جعلو ُب ضمن  عبنة العلماء الذين يقرركف الفتاكل. كقد بلغ من إكرا

ورة اليت اؼبعركفة اؼبشه "العلماء. كعددىم أربعوف. الذين كانوا يشرفوف على تدكين "الفتاكل اؽبندية
 "الفتاكل العاؼبكَتية".ػب

ككاف لو أربعة إخوة: الشيخ جنا مشس الدين، كالشيخ أضبد، كالشيخ شهاب الدين، كالشيخ صالح 
 الدين. ككلهم أفذاذ يشبهوف النجوـ السواطع. ككاف منهم دعاة ككتاب كخوباء كمدرسوف.

الداخلي كاؼبسجد اػبارجي ككاف تصميمو أف يقسم اؼبسجد عند البناء إىل قسمُت مسميُت باؼبسجد 
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كمل تكن اؼبساجد ُب السابق ؿبتوية على ىذين اعبزأين فأخذ الناس يبنوف مساجدىم موابقنا للتصميم 
الذم كضعو الشيخ صدقة اهلل أبا فأخذكا ال يستعملوف اؼبسجد الداخلي إال للصالة فقط أما اؼبسجد 

ماعية ألف الشيخ صدقة اهلل شجع الناس أف اػبارجي فهو للصالة كغَتىا من األعماؿ الدينية كاالجت
يستعملوا اؼبسجد اػبارجي أكثر فأكثر لعقد اجتماعاهتم كحفالهتم كاسًتاحاهتم. كحثهم الشيخ على أف 
يستعملوا حـر اؼبسجد لالحتفاؿ تأعيادىم كحفالت نكاحهم كتقدًن مآدهبم ككالئمهم. فالناس 

جيتمعوف فيما بينهم ُب مساجدىم ُب كل أف كحُت كُب   استفادكا من إرشاداتو القيمة مثل ىذه كأخذكا
 كل موقع كمناسبة. فعم بُت الناس اغبب كاغبناف كالتعانق كالتعاكف كشعور اإلخوة كالوحدة.

لقد كرس صدقة اهلل أبا نفسو ُب إصالح الناس كتوجيههم ُب سبيل اهلل كىي اؼبهمة اليت ربمل هبا طوؿ 
وة حسنة حبفظ الوفاء للشريعة كالدين كمل دياثلو أحد ُب زمانو ُب اتباع حياتو كأقاـ نفسو مثال أعلى كأس

الشريعة حق االتباع حىت صبع زمالؤه العلماء ىناؾ أف يقلدكا عليو لقب "شاه الشريعة". كقد درس 
كخرج على يديو مئات من الولبة الذين انتشركا بأمر منو إىل كافة أرجاء الوالية كاشتغلوا بدعوة الناس 

ـ معهم جبوالت كاسعة ُب القرل كاؼبدف إلرشاد الناس إىل سواء السبيل كأدت أعمالو  إىل اهلل تعاىل. كقا
ـ اإلسالمية كإكثار األعماؿ اػبَتية  اإلصالحية إىل تنشيط اإلدياف كالتقول ُب قلوب الناس كإحياء العلو

عة ُب ؾباؿ إقامة اؼبساجد ُب كازدىار الًتاث اإلسالمي من جديد.كاليو يرجع الفضل ُب كضع مبادرة بدي
3إقليم تامل نادك.

 

ـ اإلسالمية كالعربية. كزار الشيخ اغبرمُت ا كبارعن كاف الشيخ صدقة اهلل أبا ماىرن  ا ُب كل اجملاالت ُب العلو
ـ فيها ؼبدة سنتُت كاشتغل ُب أثنائها بتدريس الولبة كأعجب العرب دبهارة الشيخ ُب العلوـ  الشريفُت كأقا

العربية. كاف الولبة يأتوف إليو ُب مكة اؼبعظمة حيث يستقر لكي يتعلموا منو شرح اؼبنهاج البن الدينية ك 
 حجر اؼبكي.

ـ ُب عصره، ديلك ناصية اللغة العربية دبا حفظو من األساليب  كاف الشيخ عاؼبنا متضلعنا ُب معظم العلو
بإداركو ىذا الشيخ شهاب الدين ُب  كاألمثاؿ كالتعابَت اليت كاف يدبج هبا صناعتو اللغوية. كقد أشاد

 مدحو إياه كىو يقوؿ: 

 لوترية للشيخ شيخ اؼبشتهر o عجبت لتخميس رزين موقػر 

 مضافا ؽبا اسم اهلل ذاؾ اؼبوقر o بصاد كداؿ ٍب قاؼ كىائػها 

 كفيو من التحسُت ما فيو فافخر o  ككشحو بااللتزاـ كغيػره  
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 أال فاعجبوا يا قوـ من ذل اؼبعرب o  كمل ير دىر مثلو ُب العبارة
كيقوؿ العالمة سيد ؿبمد عامل اؼبعركؼ باإلماـ العركس ثناء على الشيخ صدقة اهلل: "إف اإلماـ، يعٍت 
صدقة اهلل، كاف بدر الصدكر كصدر البدكر كقدكة العباد كأسوة الزىاد كحسن اػبلق كاألكصاؼ كسيع 

 3الرفق كاأللواؼ".

ا قلوب الناس كمرشدا طريقهم. يعترب الشيخ سنة منورن  ّٕصدقة اهلل أبا عاش الشيخ مادح الرسوؿ 
الشيخ صدقة اهلل أبا القاىرم  ا ُب اإلسالـ من القرف السابع عشر اؼبيالدم.ا كمصلحن صدقة اهلل ابا مفكرن 

الشافعي قاـ بتكريس حياتو كتضحيو أنفسو ُب نشر الدين اإلسالمي كإثراء الدراسات العربية كيظل 
ككاف الناس يدعونو حبنا كاحًتامنا باسم "أبٌا" دبعٌت اعبٌد  .شر اإلسالمي من كالية تامل نادك مديننا لوالب

 أك الشيخ.

حيث التقى باؼبلك اؼبغويل أكرنك   (Delhi)كقد زار األماكن اؼبختلفة ُب مشاؿ اؽبند دبا فيها دىلي
لقاء كقع اتفاقا أثناء دكريات اؼبلك ـ( دبسجد اعبامع الكبَت. كيقاؿ أف ىذا الَُٕٔ – ُُٖٔزيب )

كاستمرت عالقة اؼبلك بالشيخ صدقة اهلل أبا ُب بقية حياتو حىت أنو ؼبا توُب الشيخ ُب عاـ  ُب الليل.
التعزية  ءألدا ٖإىل مدينة كَتكرم  (Dalpat Rao)ا من قواده "دلبت راك"ـ أرسل اؼبلك قائدن َُّٕ

 .ٗألىلو نيابو عن اؼبلك

 :كتب النـثر

 من كتب الػثر كىذه كلها تتعػلق بعلوـ الدين كالنحو كالصرؼ ا قليالن د كتب الشيخ صدقة اهلل عددن لق
 كما إىل ذلك. كفيما يلي:

 توضيح الداللة ُب تصحيح اعباللة  (ُ

 استدعاء األعالـ إىل دعاء عتبة العالـ  (ِ

 تقويف اعباين إىل تصريف الزقباين  (ّ

 مَتم ك الدر اؼبنثور اغبواشي على البيضاكم ك الد (ْ

 :كتب النظم
 قد كتب قصائد عديدة متعلقة دبدح النيب صلى اهلل عليو كسلم. كاآلف نرل كاحدة بعد أخرل.
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 التخميـس والتذيـيل على القصيدة الوتريـة:
كىذه القصيدة  إف الشيخ صدقة اهلل أبا قد طبس القصيدة الوترية لإلماـ أيب بكر بن ؿبمد البغدادم.

ا للشيخ أبػي بكر يبقػي مصراعن  ُُِٕا باجملموع كإذا خصمنا منها مصراعن  َُِْتشتمل على  الوتريػة
كىو يدؿ على أف الشيخ صدقة اهلل أبا قد كتب أكثر من  ا للشيخ صدقة اهلل أبا.ا خاصن مصراعن  ِِٗٗ

 ضعفػي ما كتبو الكاتب الشاعر األصلػي الشيخ أبو بكر رضبو اهلل.

أبا أف خيٌمس كل بيت من أبيات الشيخ أيب بكر. كمعٌت التخميس إضافة ثالثة فأراد الشيخ صدقة اهلل 
مصاريع لكل مصراعُت من البيت كجعل كل بيت أف يشمل طبسة مصاريع. كىكذا نرل ُب القصيدة 

ا. فخمس الشيخ صدقة اهلل أبا أبيات مصراعن  ُُِٖ=  ِ x ِٗ x  ُِاألصلية للشيخ أيب بكر 
أبيات أخرل كل منها حيتوم على طبسة  ٖذلك أضاؼ إىل كل قافية  الشيخ أيب بكر كلها كمع

ا ذات طبسة مصاريع لكل منها. كٍب بيتن  ِٗمصاريع. فصار كل حرؼ من اغبركؼ األجبدية يوجد لو 
ا. كذلك ألف حرؼ اؼبيم بيتن  َّا آخر ذك طبسة مصاريع بقافية اؼبيم كجعلها أف تتكٌوف من أضاؼ بيتن 

 َُصلى اهلل عليو كسٌلم. كأراد الشيخ أف يعظمها بإضافة بيت آخر.يشَت إىل اسم النيب 

كلكثرة اؼبدائح النبوية اليت نظمها صار يعرؼ "دبادح الرسوؿ" كمن أجود مدائحو ما قاؿ ُب زبميس 
القصيدة الوترية الذم يعد من ركائعو. كقد استخدـ فيها صبيع اغبركؼ العربية حركؼ قافية فبا جيلو منو 

 العربية كصناعتو الشعرية.مقدرتو ُب 

ا ُب اللغة لكن القارئ ال يفهم بسهولة التميز بُت األبيات األصلية كاإلضافية ألهنما يتساكياف معن 
 كاألسلوب كطريقة التعبػَت. تيبدأ قافية األلف باألبيات التالية.

 أضبد ؿ ضبدا بالدٌكاـ مػوسػٌما  o أقدـ بسم اهلل جل قدس ما 

 أصلي صلوة سبألي األرض ك الٌسما  o قياس ماأسلم تسليما كثَتا 
 على من لو أعلى العال مػتػبػٌوء                         

 كيقوؿ عن حبػو للنبػي صلى اهلل عليػو كسلم ُب البيت التايل :

 بو ما لشيواف بقلبػي مداخل            oكحبك ُب غبمي كعظمي مداخل      

 أكيد رجػائي أننػي بك داخل          o      كال شوب ُب ىذا كال فيػو داخل  

 ريػاض جنػاف باألمػانػي سبأل                      
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و للنبػي صلى اهلل عليو كسلم كما يصف الشيخ صدقة اهلل ا من الشعراء العرب يصف حبػٌ ال قبػد أحدن 
يدخل ُب قلبػو ألف أبا بأف حٌب النيب منتشر ُب غبمو كعظمو كدمو بكل ثقػة كال ديكن للشيواف أف 

 ا.القلب فبلؤ حبب النبػي صلى اهلل عليو كسلم كلذا الشيواف يهرب بعيدن 

 يقوؿ الشيخ صدقة اهلل أبا بنفسو عن سبب تأليف التخميس هبذه القصيدة:

ا فزاد فػي "كُب طريقي للحج ذىبتي إىل "ماليبار" كرأيت "القصيدة الورابية" ـبمسة بصورة حسنة جدن 
.كاف الشيخ صدقة اهلل أبا "مادح الرسوؿ" طوؿ حياتو كتلقى قربتػو ُُا"مس للوترية أيضن الشوؽ لنظم ـب

 يعٍت من النبػي صلى اهلل عليػو كسلم، كأما إذا رأينا إىل اؼبواضيع اليت يذكرىا ُب قصيدتو فهي كثَتة. أكالن 
و أمر خاص رأينػا ُب الشيخ صدقة اهلل أبا ديدح رسوؿ اهلل أكثر من أم شيء آخر. اؼبدائح النبوية كى

 ا على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كاألف كبن ننظر بعض األبيػات مدحن  قصيدتو من األمور األخرل.

 فبٌد بال حػٌد ك إف عػٌد طيل  o  أدًن لو ُب الكوف مدح  مسلسل

 أقيم  مػقاما مل يقم فيو مرسل  o  فٌلما خال بالٌرٌب ك السًت مرسل
 الؿ تػيوىطػَّأك أمػست لو حيجب اعب   

 ك يػنجيو من كل الشدائد حبػٌو o   يفوز بػقرب ُب الػمعاد ؿبٌبو

 أعػد مػدحو أف القلوب  ربٌبػو  o  فيا منشدم خٌلى ك يا من  حيٌبو

لى إذا ىي تػصدأ     بػأكصػافػو ذبي

 ا عليو الصلوة كالسالـ فوؽ األنبياء كلهم كيقوؿ:كالشيخ يضع ؿبمدن 

 فما آدـ نوح ك موسى كمثلو  o ك أصلوعال باؼبعايل فوؽ كٌل  

 تبارؾ من أنشأه خػَتة رسلو  oكػذلك عيسى ك اػبليل بنسلو

 ك أمػتػو قد أخرجػت خػَت أمػة   

 كيصف شخصية النيب صلى اهلل عليو كسلم:

 ك ظل بتسخَت الغماـ مظٌلال  o ككجهك كالبدر الػمنَت  هتٌلػال
 يػر ك العجُت تقٌلالبزقت بب  o لو سجد الفحل العػضوض مذٌلال
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 لدل الٌضػٌر فازدادا ك ذا الػماء أعذب   
 (ِٔ)قافيػة الباء   

 ك مل  ير زلقا فيو رآء  ك مدحضا  o حديثك ما احاله ذكقا ك اؿبضػا

 بريػق ؿبياؾ اغبنادس قد اضػا  o كأبول طرؽ اؼبلحدين  ك أدحضا

 إضػاءة بدر حػف حوليػو  كوكب   

 (ِٕ)قافيػة الباء  

 ي يقوؿ الشيخ صدقة اهلل أبٌا:كديض

 ربػدت  ال تػراه   عيػن  لػو  مػرآؾ ك  o شرابك لو نفس تذكؽ لػعربدت

 ترل العرش ك الكرسٌي ك اغبجب قد بدت o كلكن بالواؼ  عليك تػأبػٌدت

 إليك  ك أنػوارم عليك تػجػلت   

 (ُّ)قافية التاء 
  نٌصوك إنك لعلى خلق ف اهلل o  ككم أيػة ُب مدحو اهلل قٌصو

 ثالثػة أشيػاء هبا اهلل خٌصو oكحبيبا لو بُت الكراـ استخٌصو

 فػواهلل لػو أقسمت ما كنت أحنث   

 (ٗ)قافية الثاء 

 ك قلب صدكؽ عند مولو حاضر o  لو منظر عند الػمهػيمن ناضر

 دىن فتػدىٌل لػم يىزًغ عنو ناظر oلقوسُت أك أدىن ك ال ٌٍب حػاظر

ػٌب ك مػحبوب حػ     ميد ك أضبدؿبًي

 (ٓ)قافية الداؿ 

 عليم مبُت مظهر ك مفسر o خبَت بصَت كاشف ك مبصر

 سراج منَت شاىد ك مبشر o جواد معُت مرفد ك ميػسر
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 أال فضل  كل الرسل ُب كاحد اعبنس   
 (َُ)قافية السُت 

 ؼبن كاف  يرجو اهلل ُب كشفو األسا o لقد كاف فيو أسوة أحػسػن األسا

 صػفػوح حليم ال يؤاخذ من أسا o خَت من أساطبيب أسا جرح اغبشا 

 ك ما ىػو من جاف عليو بػمقتػص   

 (ٓ)قافية الصاد 

 كأمتػو صدر كما قٌط صودرت o شريعتو عُت صفت ليس كودرت

 عزيز سرل  يبغى العزيز فعودرت  o  جاللػتو كل امرئ  نفسو درد

 لو األرض تيوول ك اؼبعارج تػوضع   

 (ّ)قافية العُت 

بيات من الثامن عشر إىل التاسع عشر اليت أٌلفها ُب كل قافية الشيخ صدقة اهلل بنفسو تنعكس كإف األ
ـ كاؼبعاصي. كجعل الشيخ ىذه األبيات كاؼبناجات يدعوا نفسو أف يتكلم عند  شعوره العفو كالغفراف آلثا

 ا. كنرل ىنا بعض أبياتو:اهلل كرسولو كيرجو من اهلل الغفراف كالرضبة معتمدن 

 إىل أف قسا قليب بعصيػاف ربو  o ت جبهلي مرشدم  ك منبهدمعصي

 توٌسػلت يا ربػي إليك حببو  o  ك مػمن زللي ؼبػا كقعت بػحبو

 لػتغػفر أكزارم ك تػقبل توبػيت   

 (ٖ)قافية التاء 

 تركت صبيل الفعل فرضا ك كبوه o كسبت فضوؿ العلم صرفا ك كبوه 

 ذنوبا ٍب عرٌجت نػحوه صبعت o مدحت نبيػا قد نػحا اهلل كبوه

 ك من كاف ذا ذنب إليػو يػعػرٌج   

 (ُٗ)قافية اعبيم 
 ـبالف من كصى ك أبدل النصائحا o مسيء أنا عػاص يػخاؼ فضائحا
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 حػزيػن أنا مػما صبعت قبائحا o ك إين ك أف أسلػفت فيك مدائػحا
 حسيػر ك لكنػي إليػك أسػيح   

 (ِٕ)قافية اغباء 

لدل كل من ُب نور  كجهك   o  ػك منشدافدعٍت رسوؿ اهلل أمدحٍ 
 أرشدا

 ديانػة نفسي أف تػحبػٌك مرشدا  o  بػو فاىدين النهج القوًن ك أرشدا

 دعوتك يل طرؽ الػهداية تػرشػد   

 (ِْ)قافية الداؿ 

يراعي الشيخ مادح الرسوؿ صدقة اهلل أبا القاىرم الشاىي ُب األماكن اؼبختلفة ُب قصيدتو الرائعة 
"إف ذكر الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم  كما يلي: كالتذييػل على القصيدة الوتريػة" "التخميس

جزء من العبادة كحياة الصحابة رضي اهلل عنهم تدؿ على ىذه اؼبسألة. ال ديكن لإلنساف السعادة ُب 
اؼبؤمنُت ُب  ىذه الدنيا كاآلخرة إال بالصلوات على النيب صلى اهلل عليو كسلم. تساعد ىذه الصلوات

اؼبوت كفيما بعد اؼبوت حىت تساعدىم ُب لقاء اهلل عز كجل. ىؤالء اؼبؤمنوف ينقذركف من جهٌنم ك 
 . ُِمصائب الدنيا. من يولب منو الشفاعة يشفع لو"

قاؿ اهلل تعاىل ُب القرآف اجمليد: الذين يتبعوف الرسوؿ النيب األٌمػٌي الذم جيدكنو مكتوبا عندىم ُب التوراة 
قبيل يأمرىم باؼبعركؼ كينههم عن اؼبنكر كحيٌل ؽبم الويبات كحيٌرـ عليهم اػببائث كيضع عنهم كاإل

ؿ اليت كانت عليهم.  فالذين آمنوا بو كعزَّركه كنصركه كاتبعوا النور الذم أنزؿ معو أكلئك إصرىم كاألغال
 .ُّىم اؼبفلحوف

سلم يكوف من الناجحُت ُب ىذه الدنيا كنعرؼ من القرآف الكرًن أف من ديدح الرسوؿ صلى اهلل عليو ك 
كاآلخرة. قد عًرؼ الصوفيوف من القرآف الكرًن كسنن النيب صلى اهلل عليو كسلم فوائد عديدة للذم 

على القاعدة نفسها أثبت مشائػخ اإلسالـ أنو بواسوة كسيلة ك  يصلي على النيب صلى اهلل عليو كسلم.
القصيدة ك شيرحت ىذه األبيات من القصيدة الوترية  اآلخرة. الرسوؿ يأٌب  التوفيق كالفالح ُب الدنيا ك

 :ُْالشفعية عن مادة مذكورة مالحظة كمها كما يلي

 تركت صبيل الفعل فػرضػا ك نػحػوه o كسبت فضوؿ العلم صرفا ك كبوه
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 صبعػت ذنوبػا ثػم عرجػت  نػحوه oمدحت نبٌيػان قد كبى اهلل نػحوه
 ك من كاف ذا ذنب إليو يػعػرٌج  

 من الٌنػار لػي دكف اللظػي كد جػٌنػة o شبنت دبدح اؼبصوفى نصب جينَّػة

 ثًػقػاٌب  بػو  أنَّػى أفػوز بػجػنػة o ك من شٌر شيواف رجيم ك  ًجنػة

 بو ك حساف ال تشيػخ ك  تومث  

ينشد اؼبسلموف من كالية تامل نادك باؽبند كجزيرة سرنديب )سريالنكا( كاؼبسلموف الذين ىاجركا من 
امل نادك كميامنار كسرنديب كديكثوف ُب ماليزيا كغَت ذلك.  ينظم الناس القصيدة الوترية أثناء أٌكؿ ت

عشرة أيٌػاـ من شهر صفر ىكذا ُب شهر ؿبـر اغبراـ. كيقرأ الناس ىذه القصيدة ُب كٌل ليلة ُب شهر 
ماتو الثمينة كال يزاؿ كال يزاؿ ؾبتمعنا اإلسالمي التاميلي يتذكر شخصيتو القيمة كخد ا.رمضاف أيضن 

يشكره كيكن لو تقديرنا كاحًتامنا كال يزاؿ أىل اؼبنوقة  ينشدكف ُب جامعهم الكبَت كمساجدىم قصائد 
 كيستحسنوهنا كيتعجبوف من بالغتها كركعتها كمن ٍب شاعرىا.

 :تخميس قصيدة البردة للبوصيـري

ألَّػف قصيدة مشهورة باسم اؽبجرم( قد  ٓٗٔ-ُُٔإف الشيخ ؿبمد بن أيب سعيد البوصيػرم )
ا برء الداء. إف اؼبؤلف ى أيضن م"قصيدة الربدة" على مدح النيب صلى اهلل عليو كسٌلم. كىذه القصيدة تس

شيفي من مرضو اػبوَت بربكة ىذه القصيدة ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ليلة إكماؿ ىذه 
نذ ذلك اغبُت شعر شفاء كامال ُب بدنو. كىذه القصيدة جاء ُب مناـ ذلك اؼبؤلف كأىداه بردتو. كم

ا ال تزاؿ تقرأ كتػتػأل ُب اؼبساجد كالبيػوت. تدٌرس بعض اؼبدارس العربية معاين ىذه األبيات القصيدة أيضن 
قصيدة الربدة من أجود صور اؼبدح الذم قيل ُب حٌب النيب صلى اهلل عليو كسلم. كقد قاـ  للولبة.

سها ُب صورة رائعة، كىو ُب عملو ىذا يشاطر البوصَتم حب النيب، الشيخ صدقة اهلل أبا بتخمي
 كتبدأ قصيدة الربدة األصلية كىي كما تلي: كعواطف اإلماـ البوصَتم فبزكجة بعواطفو.

 مزجت دمػعا جرل من مقلة بدـ  o أ مػن تذكر جػَتاف بذم سلم 

 كلكن الشيخ صدقة اهلل أبا خػمَّسها البيت اؼبذكور كىو كما يلي:

 ك صار شوقػك بُت اػبلق ذا علم   o يا باكيا لػنول األحباب ذا أمل

 أ مػن تػذٌكر جػَتاف بذم سلم  o  قل يل ك إنك ُب أمن ك ُب سلم
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 مزجػت دمعػا جرل من مقلة بػدـ   
ػيَّػف الشيخ قائالن   :كضى

 ك أغنم متابا ك إخالصا فأخصمػها o  ما بُت غبيػيك ك الفخذين فأخصهما

 كخالف النفس كالشيواف ك اعًصهما o  ػخلق ك الدنػيا ك أقٌصهماك فارؽ ال

 ك إف ىػما ؿبضاؾ النصح فاتػهم   

 ال تيػبغ لػهما أمرا كال حكمػا o  ال تستمع منهما كعظا ك ال حكما

 ك ال توع منهما خصما ك ال حكما o   أطػع إلػهك ربا عػادال حكما

 فأنت تعرؼ كيد الػخصم ك اغبكم   

 : ت سعادتخميس بان
ا قبل ا كبَتن لقد عاش كعب بن زىَت ابن أيب سلمى ُب زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف شاعرن 

ا ذىب إىل ا ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. كيومن ا مدحن اإلسالـ. كبعد أف أسلم بدأ ينظم أشعارن 
ا أماـ بيتن  ّٔو اؼبػتكونة من النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم كاف جيلس مع الصحابة الكراـ فقرأ قصيدت

الرسوؿ كأصحابو فرؽَّ قلب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأعواه جوائز كثَتة ذات قيمة. كىذه 
نظم كعب بن زىَت رضي اهلل عنو قصيدة رائعة ُب مدح الرسوؿ معركفة باسم ا. القصيدة مشهورة جدن 

 :بيتنا على كل بيت ثالثة أسور. كىو يقوؿ ُٖٗ"بانت سعاد". كقد زاد الشيخ صدقة اهلل أبا عليها 

 طوىب فذا العبد بالغفراف مػغسوؿ o بشػرل فقد نػجج الػماموؿ ك السوؿ

 زاؿ النحوس فنعم الفوز مػوصوؿ o ىػنيئػاف الػخَت مػجموع  ك ؿبصوؿ

 ك اغبمد هلل فالػمحذكر مػفصوؿ    

 كتبدأ  قصيدة كعب بن زىَت بالسور التايل:
 مػتيػم اثرىا مل يفد مػكبػوؿ o لبػي اليوـ متبوؿبػانػت سعػاد فػق

 كالشيخ صدقة اهلل أبا قد طبس البيت اؼبذكور أعاله بالوجو التايل:

 قػبلي عػلى حب من يهواه ؿببوؿ o حػاف السػعادة ك اإلقػباؿ مػقػبوؿ
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 بانت سػعاد فقػبلي  اليوـ  متبوؿ oبينا ىػواه  بػحػبل الػفور مػحبوؿ
 ا لػم يفد مكبوؿمػتيم اثػرى    

 :كيضيػف قائالن 

 ك بػالسػالمة من بػلول أبعدين  o  اغبمد لػلػو باإلدياف أسػعػدين

 انػثبت أف رسػوؿ اهلل أكعػدين  o  كمل يػمتػٍت على ما كاف أقعدين

 ك العفو عػنػد رسػوؿ اهلل مامػوؿ 

 كأنٍت كنت بػالعذرات مػعتذرا  oبػٌذرت عمرم ُب الزالت مبتذرا

 فقد أتيت رسػوؿ اهلل مػعتػذرا  oعٍت نآم ما كنت ؿبػتذرا فاالف

 ك العػذر عػند رسػوؿ اهلل مقبػوؿ 

 كالشيخ صدقة اهلل أبا خيػتم ـبمسة بقوؿ:

 عمػن بو اغبق مشهور ك مسلػوؿ  oرضي اإللػو رضي ما انػهل يعلوؿ
 كاآلؿ كالصحب ىم  هبم كهبلوؿ o كمن بو الصدؽ منػصور كمسدكؿ

 بػعػيػن ؽبم ما الالء اللولوكالػتػا 

من قبل كثَت من اؼبسلمُت جبنوب اؽبند ُب بيوهتم كلما يقوموف باحتفاؿ  نشدىذه القصيدة اؼبخمسة ت
عائلي أك ديٍت.  كإذا نظرنا إىل األبيات نفهم أف الشيخ صدقة اهلل دياثل الشاعر األصلي ُب تنسيق 

 حىت لشعراء اعباىليػة.الكلمات كاستخداـ العبارات. كإذف ثبت أنو ماثل 

 :تـخمـيس ذخر المـعـاد

ا. بن سعػيد البوصَتم الذم قد أٌلػف قصيدة الربدة أيضن  أٌلػف ىذه القصيدة الشيخ اإلماـ ؿبمد
ا. كإف الشيخ صدقة اهلل أبػا قد طٌبسها إىل تكوف بيتن  َِْكاألبيات األصلية ُب كتاب ذخر اؼبعاد 

بيات مل توبع بعد كلكن الشيخ صدؽ اهلل أبا يكٌرس نفسو ُب مدح ا. كىذه األبيتن  ُِٔؾبموع األبيات 
ا كما فعل ُب بقية القصائد. كىو الذم يقوؿ ُب النيب صلى اهلل عليو كسلم عن طريق ىذه القصيدة أيضن 

 قصيدتو:
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ٌمدو   ييًضيئي صبيعى الٌدٍىر غَت ؿبيىٌمػدو   o جىوىاًىر نىظىمي ُب مىًديًح ؿبي
 ًجنػافي نىًعيػمو أٍجري ماًدًح أىضٍبىد o  النَّار تىػٍخمىدً فماًدٍحوي إف تػىٍلقىوي 

 كميصػغ ككٌل باغبػًسػاًف ييػزٌكجي    

كىكذا بقي الشيخ صدقة اهلل أبا "مادح الرسوؿ" طوؿ حياتػو كلذا تلقى من النيب صلى اهلل عليو كسلم 
القصائد السابقة للشعراء  إف اؼبصراعُت األخَتين من كل قصيدة من قربتػو كمن اهلل جل شأنػو تعاىل.

العرب أما اؼبصاريع الثالثة اليت تسبق اؼبصراعُت األخَتين ُب كل قصيدة فهي للشيخ صدقة اهلل أبا 
كىكذا قبد ُب كل قصيدة من قصائده ىذا األسلوب كُب كلها نرل صدؽ كإخالص حبو للنيب صلى 

باإلضافة إىل اؼبخمسػات  مو كإتقانو ُب اللغة.اهلل عليو كسلم كنرل أيضنا بديع خيالو كركعة تعبَته مع إؼبا
النيب صلى اهلل عليو كسلم. لقد كتب الشيخ قصائد على بعض األكلياء  ُبا اليت كتبها الشيخ مدحن 

 الكراـ كعلى األخص منهم الشيخ ؿبي الدين عبد القادر اعبيالين كالشيخ شاه اغبميد الناغػورم. 

 :خاتمةال
ىذا الشعر شعر ديٍت ينولق من رؤية  م ديتاز من جانب اؼبضموف كالشكل.ىذا الشعر ُب اؼبديح النبو 

ا إسالمية.خيٌص بصدؽ اؼبشاعر كنيل األحاسيس كرقة الوجداف كحب النيب صلى اهلل عليو كسلم طمعن 
ـ اغبساب. الشاعر تكية صاحب يتناكؿ من ىذه القصيدة إىل الدعوة احملمدية  ُب شفاعتو ككساطتو يو

 يكثر ُب ىذه القصيدة الدعاء كاالستغفار كالتوبة كالشفاعة. ارة اغبرمُت الشريفُت.كالرغبة إىل زي

الشاعر صدقة اهلل أبا من العباقربة اليت أقببتها اؽبند كلكن ىذا العبقرم مل ينل من اإلعًتاؼ كالتقدير ما 
لبلداف اإلسالمية. يناسب شاعريتو النادرة َب اإلذباىات اإلسالمية من خارج اؽبند مثل جزيرة العرب كا

بإذف اهلل -كىذه ؿباكلة يسَتة لسرد أشعاره العربية اإلسالمية كدبا أف ىذه الدراسة مقدمة لدراسة أكسع
 فإنٍت سأكتفي برسم اإلطار العاـ كاؼبالمح الشعرية ؼبؤلفاتو. –

 والحواشي المراجع
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